36e jaargang nr. 2
Dinsdag 12 maart 2019 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 21 januari jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Onze onderlinge show 2019
*
Voorstel Fryske Kampioenschappen
*
Fûgelpraet.
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet*
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting

Onze secretaris heeft computerproblemen gehad en mist een aantal
email adressen. Willen de volgende leden een mail sturen naar
nvisser@home.nl dan kan hij zijn verzendlijst weer compleet maken.
S Tolsma

B Scholte

M de Jong

A G Thijsseling

J de Moor

A Jeensma

H A Verboom - Top

T de Velde Harsenhorst
H Kok

S Boonstra

H Schäfer

A Hoekstra

B Bouwma

J Slotegraaf

Y Bos

www.lemstervolierevrienden.nl

Agenda 2019:
Dinsdag 12 maart

Clubavond

Woensdag 24 april

Clubavond

Dinsdag 10 september

Clubavond

Woensdag 16 oktober

Clubavond

Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november
Zaterdag 9 november

Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

www.lemstervolierevrienden.nl

Burgerlijke Stand:
per 1 mei 2019 verhuist naar Dokkum, onze secretaris, nieuw adres:
M. Visser, Hoedemakersweg 42, 9101 BX Dokkum
Gratis af te halen bij Mark Visser:
Een trio Chinese dwergkartels
Afscheid
Het gaat veel sneller dan we gedacht hadden. Mark vertelde dat hun huis
te koop stond. Maar het was nog niet zeker in welke plaats ze een
huurwoning konden krijgen. De voorkeur lag in Dokkum, maar het zou
ook Lemmer kunnen zijn. Als Lemster Volière Vrienden hadden we
natuurlijk op Lemmer gehoopt, maar het is anders gelopen. Een mooi
levensloopbestendig nieuwbouwhuis staat hun in Dokkum te wachten.
Als secretaris zullen we Mark missen. Hij verstond de kunst om een
oogje te houden op de structuur van de vereniging. Het nieuwe
prijzensysteem komt voornamelijk op zijn conto wat de uitwerking
betreft. Ook de contacten met de andere afdelingen waren bij Mark in
goede handen.
Nu zullen we weer nieuwe mensen moeten vinden om zijn taken over te
nemen. Te denken valt aan het secretariaat van de vereniging, het in
elkaar zetten en het rondbrengen van het clubblad.
Wie kunnen we daarvoor strikken?
Als leden en bestuur van de Lemster Volière Vrienden wensen we Mark
en Tineke veel geluk en vooral gezondheid toe in deze nieuwe
levensfase. En nu maar afwachten of in Dokkum ook ruimte komt voor
vogels.

Wiepke Hofstraat
Lemmer

Voor uw:
• verenigingen
• bruiloften
• partijen
Hans en Nienke Schäfer
Tel. 0514 – 561960 b.g.g. 565753
Postadres: Jac. De Rookstraat 10
8531 HA LEMMER

geel- en rood mozaïek kanaries

C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06 42194717

Ingezonden door een mede vogelliefhebber
Ik heb op dit moment 3 jongen bij de Pyrruras molinea hypoxantha,
geelborst groenwangparkieten, nog 4 eieren te gaan ze is bij het eerste
gaan broeden dus maar zien wat ervan komt. Heb met Kerst een nieuwe
volière gebouwd. Naar het idee van mevrouw Pagter. De tussenwanden
zijn van 3 mm pvc-schuim bedekt met gaas aan een zijde. De vogels
kunnen elkaar daardoor alleen aan de voorkant zien bij de voerbakken.
Totaal 8 buitenvluchten van 75x200x200 cm.

Ik woon beschut midden in het dorp Koudum en de helft van de vlucht
is overdekt zodat het voer en het nestblok niet nat worden. Heb
nestblokken van 20x20x60 cm met een laag van 10 cm houtkrullen.
Hierboven zit een inspectie luikje. 4 vluchten tegen elkaar en een gang
in de midden met voerplateaus Ik heb hier verschillende koppels
Pyrrhuras in zitten.

Binnen zijn er nog 3 kweekkooien van 60x40x180 cm breed en 8
kweekkooien van 60x50x100 cm. Deze ruimte is vorst vrij en daar zit de
hypoxantha ook te broeden.
Kijken wat het buiten gaat worden: ik voer ze ‘s morgens voor dat ik
aan het werk ga en dat is op dit moment 6.00 uur daarom heb ik in de
gang buiten altijd licht branden zodat ze als ze uit het blok vliegen het
ook weer terug kunnen vinden. Ik voer grote parkietenzaad zonder
zonnebloempitten die ik zelf bij voeg. Ik meng dit voer met eivoer en
universeel voer.
Ik voer 3 delen grote parkieten 1 deel eivoer en 1 deel universeel voer.
Water via konijnen flesjes en badwater in de schaal op de grond. Fruit
krijgen ze om de dag fijngesneden in blokjes.
Jan Haanstra

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en
Fruithal

D. J. van Looy

Kortestreek 4,
Lemmer
Tel. 0514 - 565100

VERSLAG JAARVERGADERING 21-01-2019 LEMSTER
VOLIÈRE VRIENDEN
Er waren deze avond 13 leden aanwezig inclusief bestuur, iets na achten
opende de voorzitter de vergadering en heette onze gast, District
Voorzitter Sicco Veenstra, welkom. Hij had de moeite genomen om
naar Lemmer af te reizen om onze jubilaris Henk van der Velde te
huldigen. Henk is veertig jaar lid van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers en kreeg felicitaties van de District voorzitter met de
bij behorende speld en een bos bloemen van onze eigen voorzitter.
Henk vertelde dat hij door het vogelvirus besmet raakte door zijn
toenmalige buurman die ging verhuizen en niet wist waar hij met de
kanaries naar toe moest en hij ze overnam. In de zomer van 1978 is hij
lid geworden van de Lemster Volière Vrienden, die op de jaarmarkt
stonden met de toen befaamde caviabak om de clubkas te spekken.
Hierna besproken we het verslag van de secretaris wat in het clubblad
stond. Hier waren geen op of aanmerkingen over. Het verslag van de
penningmeester liet een kleine groei van de financiën zien, wat op zich
een meevaller was gezien het teruglopende ledental en maar drie
betalende bezoekers op de onderlinge TT. De Kascommissie bestond dit
jaar uit Wout Kreeft, Wabe de Vries en reserve Ben de Velde
Harsenhorst. Wabe de Vries heeft zijn lidmaatschap opgezegd, vandaar
dat Ben de Velde Harsenhorst dit overnam. Alles is in goede orde
bevonden en afgetekend en ze zijn nog voor een jaar benoemd. De
feestavond loopt op zijn einde, doordat er te weinig animo voor is en er
werden geen suggesties gedaan. Voor de feestavond moeten er toch
minimaal 15 leden met aanhang zijn (30), dus ik vrees dat dit het einde
is van een bestaande traditie. De bestuursverkiezing van de voorzitter is
dit jaar aan de beurt. Er hadden zich geen tegen kandidaten gemeld en
de huidige voorzitter ziet het nog wel drie jaar zitten. Misser van de
mand viel deze keer op ons jeugdlid Dirk Pieter, deze was niet aanwezig
wat op zich logisch is gezien het tijdstip in de avond, dus de twee euro
vijftig is voor hem. Onze gast Sicco Veenstra verliet ons in de pauze en
wenste ons een plezierige voortzetting van de avond toe. Na de pauze
kwam het onderwerp: Hoe moeten we verder met de vereniging. De
terugloop in het ledenbestand is niet te stoppen en nieuwe leden zijn
moeilijker te vinden. De Volière Vereniging Súd West Hoeke uit

Koudum had ons in November uitgenodigd voor een oriënterend
overleg en of er raakvlakken zijn om gezamenlijk een tentoonstelling te
organiseren. We zijn na het overleg uit elkaar gegaan om het aan de
leden voor te leggen en bij een mandaat van de leden op 06-02-2019 het
één en ander vorm te geven met het bestuur van de SWH. De leden van
Lemmer waren unaniem voor en vinden dat een gezamenlijke show dit
jaar al kan plaats vinden op de locatie Balk.
Sake Tolsma vroeg zich af waarom Joure niet in de gesprekken waren
betrokken. Ondergetekende zal contact opnemen met de secretaris van
Joure, Jappie van der Heide, het antwoord kunt u elders in dit blad
lezen. Henk van der Velde vroeg zich af of er in Lemmer niet een
locatie te vinden is, zodat de show ook nog een keer in Lemmer
georganiseerd kan worden. Het Lemster mannenkoor maakt bij acties
gebruik van een loods van de familie Toering. Henk zal vragen of die
ook voor andere verenigingen in bruikleen/verhuur en of deze geschikt
is voor een vogelshow. Diverse leden waren succesvol op diverse
tentoonstellingen met de COM in Zwolle als klapstuk.
Prijzen/wisselbekers voor alle stammen in voeren te weten Kleur en
Postuurkanarie, tropen en kromsnavels hetzelfde in de stellen. De
bondsmedailles moeten aan de hoogste vogel toegekend worden in de
groepen die niet een bondskruis wint, dan moeten er minimaal 150
vogels zijn ingeschreven om aan drie bondsmedailles te komen, anders
dient er geloot te worden of voor een andere oplossing/verdeling
gekozen te worden. Vraag en aanbod: Henk Kok heeft een
vervoerskoffer in de aan bieding. Johan Sikkema heeft er wel belang bij
en gaat één dezer dagen bij Henk langs. Vraag en aanbod levert niks op
zodat de voorzitter omstreeks 22.30 de bijeenkomst eindigt.
De secretaris, Mark Visser
Naar aanleiding van de vraag van Sake Tolsma de mail uit Joure:
Ik as secretaris fan zanglust haw jimme epistel mei niget lezen. Jimme
sykje tanadering mei Koudum. Myn fraach: is er wat mis mei us?
> Natuurlijk de koudemers binne leaf mar wij binne dochs net minder?
> Mei freonlike Groetnis Jappie van der Heide
Mark heeft gereageerd en van Jappie gehoord dat ze van plan zijn om een
1-daagse keuring te organiseren als een probeersel in week 41.

Afspraken over gezamenlijke TT Koudum en Lemmer 06-02-2019
De intentie is er om in 2019 gezamenlijk de onderlinge TT te
organiseren locatie de Treemter in Balk.
Week 45 wordt voorlopig de week waarin de TT wordt gehouden,
donderdag 7 november TT zaal gereed maken en stelling opbouwen,
inbrengen vogels vanaf 18.30 uur tot 20.30, vrijdag 8 november 2019
keur dag en opening show om 19.30 open tot 22.00 uur, zaterdag open
van 10.00 tot 15.30 daarna uitgifte van de TT vogels en zaal opruimen,
stelling materiaal terug naar opslag. Kosten worden door beide
verenigingen gelijkelijk verdeelt.
Er komen bovenop de prijzen die de verenigingen hanteren drie extra
kampioensprijzen te weten algemeen TT kampioen in Stammen Stellen
en Enkelingen. Bij de enkelingen kan de kampioen ook uit een stam of
stel komen.
Het inschrijfgeld is 1 euro 50 per vogel. Het prijzen programma is
akkoord wat betreft de kanaries en tropen zoals Lemmer dit hanteert,
Rients van der Werf past het gedeelte kromsnavels aan zodat de prijzen
daar ook evenredig verdeeld worden.
De geld en eremetaal prijzen, doen de beide verenigingen zoals ze
gewend waren.
Eén gezamenlijke catalogus, de beide verenigingen filteren er hun
prijswinnaars eruit.
Als het geschatte aantal vogel klopt, 250 stuks levert dit twee
bondskruizen op en 4 bondmedailles.
Jeugd leden spelen met de senioren mee met dien verstande dat alle
vogels ook prijs hebben bij 91 punten goud 90 punten zilver en 89
punten brons, verder wordt het prijsprogramma gehanteerd zoals
Lemmer dat nu heeft bij de senioren.
De Tentoonstelling zaal wordt zo universeel mogelijk aangekleed.
Koudum meldt één keurmeester af, dan hebben beide verenigingen twee
keurmeesters gecontracteerd te weten 2 kanarie keurmeesters waarvan
één kleur en postuur mag keuren en een parkieten keurmeester en één
die tropen en parkieten mag keuren.
Per vereniging zijn er op de keur dag maar 3 personen aanwezig.
Mark Visser

Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen
Raamdecoratie
Bedden en bedtextiel

TOP KWALITEIT
voor een betaalbare prijs
Langestreek 15-16
8531 HV Lemmer
Tel. 0514-564980

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

De verlichting
Vogels hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor licht. Wij als mensen
nemen het licht waar door onze ogen. Onze gevederde vrienden hebben
via een speciale klier rondom hun ogen een extra manier om het licht te
interpreteren. Dit orgaan werkt in combinatie met het licht dat een vogel
door zijn ogen ontvangt en daarmee weer van invloed op de klieren in
de hersenen die de groei en ontwikkeling regelen bij warmbloedige
dieren. Wisseling in de sterkte en de kleursamenstelling van het licht,
dienen om de vogel voor te bereiden op het komende broedseizoen. Als
zodanig werkend als nauwkeurige regeling van een vogel zijn
biologische klok c.q. dagritme. Men beweert namelijk dat je moet
combineren van ledverlichting met het daglicht samen. Een tweede
aandachtspunt betreft de invloed van zonlicht op de gezondheid van de
vogel. Zo heb ik in beide buitenvolières het dak zodanig onder een
bepaalde hoek, zodat ze altijd kunnen kiezen uit zonlicht en schaduw.
De ultraviolette straling van het zonlicht werkt samen met het
natuurlijke immuunsysteem en versterkt dit vervolgens om de vogel te
beschermen tegen ziektekiemen. Het ultraviolet daarin helpt daarbij de
vogel te beschermen. Daarnaast stimuleert de hoeveelheid en de
verscheidenheid aan licht de psyché van de vogel om hem biologisch te
laten weten hoever het staat met zijn natuurlijke omgeving en het in
elkaar overgaan van broed activiteiten, die deel zijn van het ritme van de
ruimte waarin de vogel leeft. Hoe natuurlijker de nabootsing heeft t.o.v.
wijde wereld waarin de vogel leeft. Veel vogels gebruiken ook het UV
licht, voor het aanmaken van vitamine D. Het gezichtsvermogen van
vogels is geheel verschillend t.o.v. dat van ons mensen. Wij zijn in staat
om de drie verschillende en voornaamste kleurdimensies te zien. Vogels
kunnen ook goed zien in het nauw verwante UV-gebied. Deze extra
dimensie om UV te kunnen onderscheiden/zien geeft veel voordeel in
hun gezichtsvermogen, daardoor kunnen vogels andere vogels, voedsel,
hun vijanden en de juiste richting van waaruit het licht komt. Er is
onderzoek gedaan bij vogels, dat aantoont dat deze mogelijkheid van
waarneming wordt gebruikt bij het navigatiesysteem. Laten we eens
nadenken over onze vogelsport. Indien in een buiten volière dan is
hiervoor geen verdere discussie over de noodzaak van kunstlicht nodig.
Maar de werkelijkheid is dat een groot deel van de vogels binnen door

ons wordt gehouden, onderworpen aan het weinige of onjuist licht. Om
een zo natuurlijke en gezond mogelijke omgeving voor onze vogels te
creëren is het gebruik van kunstlicht noodzakelijk. Door de basisfysica
van gloeilampen, produceren deze onvoldoende om het zonlicht te
kunnen nabootsen, wanneer men niet de juiste lampen heeft opgehangen
in de vogelruimte. Als men tl-buizen gebruikt, treed er en
verouderingsproces op, het is echter raadzaam om na plus minus 9000
branduren ze te vervangen. Er wordt namelijk beweerd dat
ledverlichting goed samengaat met daglichtlampen in combinatie. Het is
daarom van het grootste belang dat je de volièrevogels blootstelt aan een
goede verlichting met een regelmatig lichtschema c.q. ritme. Dit is dan
ook de reden waarom de verlichting in je vogelverblijf met een
schakelklok geregeld dient te worden. Een dergelijk systeem met een
schakelklok garandeert dat de vogels elke dag de benodigde of te wel de
gewenste hoeveelheid licht krijgen. Het is altijd het beste zodanig dat de
verlichting langzaam uitgaat en weer aan gaat. Het stelt de vogels
zodoende in staat om ’s-morgens op gang te komen en ’s-avonds zich
voor te bereiden voor de nachtrust. Dit is ook mogelijk samen in
combinatie van een timer met een schakelklok. Onderzoek heeft
namelijk uitgewezen dat de juiste verlichting een belangrijke rol speelt.
Met het toepassen van het juiste verlichtingsschema werkt u mee aan
veel fijne jaren voor uw vogels.
Theo Gebbink

Uit welke kop zul jij het snelst de koffie drinken?

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
tel. 0514 – 561726
Penningmeester:
J. Sikkema
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
johan.sikkema@kpnmail.nl
tel. 06 22427267
Secretaris:
M. Visser
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
nvisser@home.nl
tel. 0514 - 569388
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 42194717
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Contributie Lemster Volière Vrienden € 40,00 per jaar, te betalen
aan het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden, p.a.
Tjotter 17, Lemmer
Heeft u al betaald ? Een automatische betaling, te regelen via de
bank, is gemakkelijk voor u en de penningmeester.

